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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  GILMAR
MOTTA  MARTINS.

       

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor GILMAR MOTTA MARTINS.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Gilmar Motta Martins, nascido em São Sepé, Rio Grande do Sul no dia 13/05/66. Médico Veterinário,
formado na UFSM em Santa Maria em 1989. Residindo atualmente em Rondonópolis.

Em março de 2004 decidiu trocar o rumo e mudou-se para o Mato Grosso. Vindo somente com a coragem e
o seu melhor para contribuir com o Estado que seria sua nova morada. Em outubro do mesmo ano, voltou ao
RS e completou sua bagagem, trazendo sua esposa e seu filho ainda pequeno, Joelma e Eduardo Lima
Martins para a cidade de Colíder.

Carregado de mais coragem e com o coração cheio de sonhos, metas e  gratidão pela sua nova morada. O
lugar que lhe acolheu como filho, não sendo diferente com toda a família. Várias mudanças de cidade
aconteceram, pois se fez necessário para o crescimento pessoal e profissional. Mas sempre com orgulho de
ser mais um Mato-grossense que caminhava sempre contribuindo com o estado que escolhera.
Anonimamente aos olhos de muitos mas sempre levando o seu melhor a cada trabalho realizado.

Hoje a trajetória segue no mesmo ramo profissional. Contribuindo com conhecimento, entendimento e gestão
a todos que precisam da sua ajuda, tanto profissional como das experiências vivenciadas ao longo da sua
carreira e consequentemente de vida. Hoje trabalha no Grupo GRA (Grupo Raça Agro) respondendo pela
região Norte do estado agregando e compartilhando conhecimento com todos da família AgroBoi que tem
matriz em Rondonópolis. Empresa está que carrega o nome com muito respeito pelos anos de história que
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possui e pela confiança em poder fazer parte do grupo em todos os lugares que passa. 

Certamente mais uma mudança(48ª)de cidade está por vir, devido às necessidades para o crescimento e
expansão da empresa e crescimento profissional.

Um gaúcho, Sepeense e quintiano de origem, mas com o coração grato de ser Mato-grossense e contribuir
um pouquinho com a história deste estado que tanto ainda tem para expandir e transformar a vida de todos
que aqui estão.

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.

Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor GILMAR MOTTA MARTINS, que contribui de forma
efetiva para a solidificação e construção do nosso

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual

2


